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Tüm dünyada fenomene

dönüşen “Limon Ağacı

Geçidi Hayaleti” Youtube

videosu, yüzbinlerce kez izlenmiş

ve tartışmalar yaratmıştı. Gerçek

olaylardan ve bu videodan ilham

alınarak çekilen filmde Avustralyalı

gençler Oscar ve Geordie,

Amerika’dan tatile gelmiş olan

Amelia, Toby ve Maya’yı

kasabalarındaki hayalet motorcu

efsanesinin peşine düşmeye ikna

ederler.



Efsaneye göre, Limon Ağacı

Geçidi’nde geceleri bir hayalet

belirmektedir. Gençlerin korkutucu

geçitte şahit oldukları olaylar,

eğlenmek için yaptıkları bu yolculuğu

bir kabusa dönüştürür. Evlerinden

binlerce mil uzaklıktaki gençler,

şeytani güçlerin ortaya çıkmasının

ardından bir kasabada mahsur kalacak

ve dehşet verici olaylara şahit

olacaklardır.





VAHŞET GEÇİDİ / LEMON TREE

PASSAGE gerçek bir olaydan

uyarlandı. 2010 yılında “Limon Ağacı

Geçidi Hayaleti” haberleri,

Avustralya’da gündemi uzun süre

meşgul etmiş, uluslararası basın ve bir

fenomene dönüşen Youtube videosu

aracılığıyla tüm dünyada da yankı

bulmuştu. Söz konusu habere yansıyan

şehir efsanesine göre Avustralya’nın

New South Wales eyaletinin Newcastle

şehrinde, Port Stephens bölgesindeki bu

yolda motosikletiyle belirli bir hızın

üzerine çıkan gençleri bir ışık belirip

takip etmeye başlıyordu.



Kasım 2007’de bu noktada meydana gelen

bir trafik kazasında saatte 111 mil (178 km)

hızla ilerleyen 20 yaşındaki bir motosikletçi

hayatını kaybetmişti. Beliren ışığın, ölen bu

motosikletçi gencin hayaleti olduğu ve

motosikletçileri yavaşlamaları konusunda

uyarmaya çalıştığı söyleniyordu. Dikiz

aynalarında “o” anı yakalamaya çalışan

gençler, Limon Ağacı Geçidi’nde 178 km’ye

ulaşıp hız denemeleri yapmaya başladılar.

Efsane o kadar yayıldı ki, bölge polisi

yaşanan kaosa dur demek için bir uyarı

yayınlamak zorunda kaldı. Uyarıda şöyle

deniyordu: “Seyir esnasında tehlike yaratan

sürücülerin bilmesini isteriz ki, görecekleri

tek parlak ışık, dikiz aynasında belirecek

kırmızı-mavi polis arabası siren ışığı

olacaktır.” Bölgede bu efsanenin gerçek

olmadığını açıklamaya çalışan haberler ve

afişler yapıldı. Fakat bu esnada hayaleti

kamerasına kaydettiğini söyleyen bir gencin

videosu Youtube’da yüzbinlerce kez izlendi.

Videoya yapılan yorumlar, görüntünün “bir

hayli gerçekçi” olduğu görüşünde hemfikirdi.


